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A

وصحبه أمجعني. آله وعىل حممد، نبينا عىل والصالة العلمني رب هللا احلمد
بعد: أما

من نَةٍ سَ ائَةِ مِ كل أْسِ رَ عىل ةِ مَّ ُ األْ هِ َذِ هلِ ثُ بْعَ َ يَ اهللاَّ «إِنَّ :S رسول اهللا فقد قال
الرابعة املائة رأس عىل من املجددين نحسبهم الذين العلامء ومن ا»، ينَهَ هلا دِ دُ دِّ َ جيُ
فرتاه مربزاً موسوعياً، كان عاملاً الذي بن صالح العثيمني، حممد الشيخ فضيلة عرش

واللغة. والفقه، العقيدة، والتفسري علم يف

يف الكليات املتخصصة وهناك العلامء، من كثري حممد الشيخ زمن يف وجد لقد
جهوده تفوقت بأكملها، من كلية تأثرياً أكرب كان ولكنه الدين، وأصول الرشيعة

تالميذ. من وخرجه أنجزه ال تصل إىل ما اجلامعية التي اجلهود عىل

صالح الشيخ اجلليل العامل أمثال من منهم، استفدنا كباراً علامء زمنه يف أن كام
أنه يف زمنه، بقية العلامء عن عثيمني ابن الشيخ به ولكن مما يمتاز ،~ البليهي
توفري خالل من بعده، من حلمل العلم مؤهل جليل معدا فحسب، بل يكن عاملاً مل

العلم. طالب ما حيتاجه كل

يف يكاد جيتمع ال أو العلامء، من كثري يطيقه وطلبته ال العلم خدمة قام به يف وما
وإنفاق. وجهد، من متابعة، منه يأخذ ملا عامل،

دولة من أتوا علم طلبة بن عثيمني حممد الشيخ من استفادوا الذين ومن الطلبة
الشيخ فيه يدرس الذي املسجد يف  العلم لطلب عنيزة، مدينة قصدوا  الكويت،
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من لينالوا عنيزة مدينة وسكنوا يف القصيم، يف بقوا وقد الكبري)،  (اجلامع حممد
علامء عرصه. أبرز من أحد األصيل، وأخذه العلم منهل

تتلمذ عنه: إنه يقال عندما الناس وقبوالً عند رفعة ليزداد العلم إن طالب بل
أنه تتلمذ وأهله العلم إىل الطالب يف نسبة ويكفي عثيمني، بن يد الشيخ حممد عىل

.~ ابن عثيمني يد الشيخ عىل

مبحثني،  يف وذلك ~ الشيخ جانبني من حياة الورقة هذه يف وسوف نتناول
ومها:

العلم. طلبة مع تعامله يف ملنهجه العامة املالمح األول: املبحث *

مع الطلبة الكويتيني. عالقته الثاين: املبحث *

اجلزاء. خري عنا جيزيه وأن حسناته، ميزان يف ذلك جيعل نسأل أن واهللا تعاىل
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األول املبحث
    
    

يف سلوكه، أثراً الشيخ ترك وقد عثيمني إال ابن الشيخ طالب تتلمذ عىل يكاد ال
أمور،  ثالثة إىل يعود به الكبري طلبته التأثر يف الغزير، والرس علمه أن يمنحه من قبل

وهي:

غزارة علمه. ـ  أ
الطلبة. تعامله الكريم مع ـ ب
للطلبة. اقتطاعه من وقته ـ ج

ييل: ما عموماً تالمذته مع حممد الشيخ تعامل سامت أبرز من وإن

للطلبة: األبوية الرعاية : أوالً *

يشعر بل واملادي، العلمي ال يقف عند اجلانب عثيمني ابن الشيخ اهتامم إن
الشخصية. مسائلهم يف حتى إليه، الرجوع يمكنهم أباً، هلم بأنه الطلبة

لطلبته: املادية الرعاية ثانياً: *

الذين  العلم، املناسب لطلبة املسكن بتوفري هيتم ~ حممد الشيخ كان لقد
الفقراء، للطلبة يقدم أنه فضالً عن املالية، أحواهلم كانت مهام العلم عنده، يتلقون

اخلاصة(١). احتياجاهتم مالياً، لرشاء مبلغاً

لكونه ولكن للمسجد، املجاور السكن  يف أسكن أن أردت  عثيمني ابن  الشيخ من قريب عىل حرصاً  (١)
بجوار املسجد، وحضور الشفاء حي يف شقة اخلميس عثامن مع الشيخ استأجرت الفقراء، للطلبة خمصصاً

املغرب. بعد دروسه املباركة كل يوم
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االحرتام: تعليمهم ثالثاً: *

بكل  طلبته ويعامل رفيع،  بخلق يتمتع  ~ عثيمني ابن الشيخ كان لقد
ولآلخرين، ألنفسهم، حسنة، أثمرت احرتام الطلبة قدوة فكان وتقدير، احرتام
اهللا رمحه عثيمني، ابن الشيخ التي تركها النفسية الرتبية هذه وأثر يعرف قدر وال
لد بعض  الشخصية فقد عىل املبنية الرتبية أسلوب ير حتى يف طالبه تعاىل،

بأنفسهم. ثقتهم سلبت الذين املعلمني،

احلزبية: عدم ترسيخ مبدأ رابعاً: *

للكتاب االتباع منهج انتهاج هو يف الكويت حممد العثيمني يميز طلبة الشيخ إن مما
كانت الوقت الذي أو فرقة، يف عدم التحزب جلامعة الصالح، مع السلف فهم عىل نَّة، والسُ

ممقوتة. حزبية من والتسعينات الثامنينات الكويت يف يف الدينية اجلامعات منه تعاين

الدليل: اتباع : خامساً *

أمرين: عىل يدرب طلبته ~ حممد الشيخ كان لقد

وقوته. الدليل، يف النظر : أوالً
الدليل. اتباع ثانياً:

بالقائل: بالقول ال العربة أن تعليمهم سادساً: *

إال  يتوقف فال األشخاص، تعظيم تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، منهج من يكن مل
يف مل يكن يطعن املقابل ويف اإلمجاع، فيه وقع ما أو ،S حممد املعصوم عند قول

بالقائل». ال بالقول «العربة مقولة: يكرر دائامً وكان كانوا، مهام املخالفني،

املعتربة: اآلراء من أهنا طاملا احرتام اآلراء األخر سابعاً:  *
اآلراء  يذكر عادته من وكان الفقه، يف ~ الشيخ بروز  يف أحد  يشك ال

ألمرين: وذلك الغالب، يف القائل ذكر دون الفقهية، يف املسألة املعتربة
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بالقائل. العربة بالقول ال أن األول:

لألئمة. اخلاطئة النسب خشية الثاين:

آداب  لطلبته عىل منه تدريباً وذلك قول، كل دليل ذكر عىل حيرص كان كام
االستدالل. وطرق الدليل ومعرفة االختالف،

تعرف تكاد وال احرتام، بكل  اآلراء  يذكر كان أنه عليه الوقوف جيب ومما
حتقري. أو دون ازدراء إيرادها، عند لآلراء إلنصافه ذكره، بعد إال ترجيحه

للطلبة: التواضع ثامناً: *

معهم خيرج فكان عموماً، الطلبة مع تعامله يف متواضعاً حممد كان الشيخ لقد
وبعض احلديث، ويشاركهم بينهم، وجيلس احلني واآلخر، النزهة بني أماكن إىل
األلغاز يف ويسأهلم أسئلة الطلبة، بقية مع هو جيلس للعب، وكان يذهب كان الطلبة

املسجد. الصالة يف ألداء اجلميع فينرصف العرص، أذان قبيل إىل وذلك الفقهية،

الطلبة: وعطفه عىل تاسعاً: حبه *

من فراغه بعد له، حتى من كثرة سؤال طلبة العلم الشيخ حممد يتململ مل يكن
يف الفصل من خروجه بعد الطلبة وكان املحارضتني، بني واسرتاحته املحارضات

بال انزعاج(١). أسئلتهم عن وجييب عليه للسؤال، جيتمعون الكلية

والبرش: الطالقة عارشاً: *

يستخدم وأحياناً تفارقه، تكاد ال التي واالبتسامة والبرش، عادته الطالقة كان من

ونحن املرات إحد ويف املسجد، العقيدة، ويف مادة يف يف الكلية عثيمني بن حممد الشيخ عىل تتلمذت (١) لقد
الكلية، وانتظرت يف عثيمني ابن بالشيخ حلقت الفصل، هذا يدرسنا يف الشيخ يكن ومل الثانية، السنة يف
هلا عىل احليوانات أن هل يطلق وبعدها سألته األساتذة، اسرتاحة قاعة وصل إىل يسألونه، حتى الطلبة
عقل هلا واحليوانات وعقل تدبري، تفكري، عقل عقالن، العقل بأن عثيمني، ابن فأجابني الشيخ عقال؟

عقل تفكري. هلا وليس فقط، تدبري
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والفقهية. الربيئة، الطرفة

يرضعون من الذين يف حلقة املسجد: هل ونحن سؤاالً لنا وجه ملا ذلك ومن
أخوة ألم؟ بقرة يكونون

بىل. الطلبة: أحد فأجاب
أخطأ، قد أنه الطالب وعلم الطالب، فضحك أبوهم إذاً، فمن الشيخ: له فقال

آلدمية. أنه حيرم الذي اللبن يف يشرتط أنه وأوضح

احلياة : يف االنضباط عرش: أحد *

مداومة وإن احلياة، واالنضباط يف االستمرار احلياة يف األمور أصعب من إن
هذا  مريضاً، كان كلل، ولو أو سأم دون طوال العام ـ احللقة ـ عىل ~ الشيخ

احلياة. يف واجللد الطلبة االنضباط منه يتعلم األمر

يشوش أن فال يستطيع أحد املسجد، يف حلقته يف انضباط عام هناك كان وقد
يغفل. أو بالكالم، عىل احلارضين

هل أنت  فسأله: ، غافالً الطلبة أحد الشيخ ~ رأ املرات إحد يف قصة:
منتبه؟

شاء اهللا. إن فقال الطالب:

شامغ؟ رأسك عىل هل فقال له:

فقال الطالب: بىل.

شاء اهللا. إن تقول: االنتباه ويف تقول هنا: بىل، ملاذا الشيخ: فرد عليه
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الثاين املبحث

     

إما فهو حمبة كبرية، بن عثيمني حممد للشيخ يكنون الكويتيون الطلبة كان لقد
املحبة هذه مظاهر القصيم، وكان من بقاء بعضهم اآلخر يف أو بعضهم، جميئ سبب

ييل: ما

انتقلت حتى بريدة، يف الكلية كانت رغم أن يف عنيزة الكويتيني الطلبة سكن ـ
١٤٠٦هـ. عام يف

الكبري اجلامع مسجد يف حممد العثيمني الشيخ دروس حضور عىل ـ حرصهم
العضلية. ومسجد عنيزة، يف

العلم. طلبة مع ولقاءاته العامة، حضورهم ملحارضاته ـ

وهي ١٤٠٨هـ، بني ١٤٠٤ـ ما احلقبة أتناول أين سوف ابتداءً أن أبني بد وال
يف  الدراسة تزامناً مع وذلك ~ بن عثيمني حممد الشيخ فيها عارصنا التي الفرتة

القصيم. يف اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة
ذكره، يرد عمن مل وأعتذر ،~ للشيخ سنوية زيارات ذلك بعد عقبها وقد
كثري من وقصده الكويت، يف الشيخ اسم صيت ذاع بعدما السيام وهم كثريون،

العلم. طلبة

الكويت: عثمني يف ابن الشيخ تالميذ : أوالً *

من  ولكن الكويتيني، من كبري عدد ~ عثيمني الشيخ حممد بن عىل يد تتلمذ لقد
ييل: الزمني، ما احلقبة، بحسب الرتتيب تلك يف ~ عثيمني ابن الشيخ تالميذ أبرز
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: ١٤٠٣هـ عام

وإمام وخطيب). الرتبية، بوزارة (معلم سامل الطويل. الشيخ ـ
(رئيسقسمالبحثوالتصنيفيفإدارةاملخطوطات  الشيخ ماهر الساير~ ـ

الكويتية). األوقاف بوزارة

: ١٤٠٤هـ عام

وخطيب). الكريم، وإمام القرآن دار عثامن اخلميس (مراقب ـ
رئيس ونائب اإلسالمية، والدراسات الرشيعة كلية (عميد الطبطبائي ـ حممد

اإلفتاء). جلنة
الكريم). القرآن دار يف مركز وناظر (إمام وخطيب السعيد فيصل ـ

: ١٤٠٦هـ عام

مساعد احلمدان. ـ
األوقاف). املخطوطات بوزارة (إدارة مساعد العتيقي ـ

النور). يف مدرسة (معلم األرميل بدر ـ

: ١٤٠٧هـ عام

وإمام وخطيب). يف وزارة الرتبية، (معلم رسور فيحان ـ

حرصهم. موضع هذا ليس الكويت، طلبة العلم من من كبري عدد قدم وبعد ذلك

للطلبة : اخلاصة املناسبات حضوره ثانياً: *

ومن بمناسباهتم اخلاصة، طلبته مشاركة العثيمني حممد الشيخ عادة من كان
للعقيقة، دعاه مولود، الكويتني) الطلبة (أحد السعيد فيصل للشيخ ولد ملا ذلك

العلم. طلبة من وجمموعة الطلبة الكويتيني، بحضور مجيع الدعوة، فأجاب
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الكلية : من خترجهم بعد للطلبة ثالثاً: تفقده *

من  خترجهم بعد حتى معهم ويتواصل طلبته، أحوال يتفقد تعاىل، اهللا رمحه كان،
وكنا وعودته ألهله، الكلية، من الطالب خترج عالقته هبم بمجرد تنقطع الكلية، وال
السالم. وعن أحواهلم، ويبلغهم عليه، درسوا الذي عن الطلبة يسأل له، زيارتنا يف

للطلبة الكويتيني : رابعاً: وصيته *
تقريباً ١٤٢٠هـ عام يف الكويتيني الطلبة عثيمني  بن حممد الشيخ أوىص لقد
السطور، حرضا هذه وكاتب اخلميس عثامن الشيخ ومها طلبته، من طالبان زاره

وبعدها قال هلام: ملنزله، يف طريقه معه سارا الصالة وبعد املغرب، معه درس

بأمرين: كثرية، وأوصيكم نزاعات الكويت يف لديكم

عن املنكر. والنهي باملعروف واألمر النصح، : أوالً

الشخص  إذا تناولتم ألنكم القائل، عىل ال عىل املوضوع يكون ردكم والثانية:
ومن الشخص دون املوضوع تناولتم وإذا واملوضوع، الشخص خصمكم كان

شخصياً. العداء يكون وافقه، فال

االتصال : وسائل بكافة معه تواصلهم خامساً: *

حلقة عند يقف ال  عثيمني ابن الشيخ مع الكويتيني الطلبة  تواصل  كان لقد
يف  جيلس ~ الشيخ لقد كان هاتفياً، كانوا يتواصلون معه بل أو الكلية، املسجد،
يتصلون فكانوا عرب اهلاتف، األسئلة عىل لإلجابة بعد صالة الظهر، كل يوم منزله

عليهم. يشكل عام يسألونه عليه

يف الظهر عىل العرص تقديم صالة عن حكم يوماً وسألته عليه اتصلت  وقد
العرص؟ وقت ودخل الظهر، فاتته العرص ملن وقت
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الرتتيب. واألوىل جاز، قبل أخرج وأهيام ذمته، يف الصالتني وجبتا بأن فأجابه:

حممد: الشيخ يزورون الذين الكويتيني استقبال * سادساً:

الكويت،  يف العلم وطلبة الدعاة عن بمعزل عنيزة يف الكويتيون الطلبة يكن مل
هبم فيذهبون عندهم، ويقيمون يف حي الشفا، سكنهم مقر يف إليهم يأتون كانوا بل

يريدون. فيام منه، ولسؤاله لالستفادة عثيمني ابن الشيخ إىل

هلم: والدعاء طلبته، ألوالد إكرامه سابعاً:  *

العلم طلبة  عند  تشجيعه يقف  ال أنه عثيمني  بن حممد الشيخ عادة من كان 
العلم، طلب روح فيهم ويبث معهم، يراهم عندما الصغار ألوالدهم فحسب، بل

احلفظ. من املزيد ويشجع عىل القرآن؟ من حتفظ كم يسأل عنه: ما وأول

للطلبة: العملية الرتبية ثامناً: *

ييل: فيام كان أسلوب توجيه الطلبة لقد

بالقدوة: التوجيه : أوالً

وأدبه،  عبادته، يف لطالبه، صاحلة قدوة ~ عثيمني بن الشيخ حممد كان لقد
ولو جهل عليه الغضب، يظهر يكن فلم اآلخرين، مع وسلوكه العلم، عىل وجلده

طالبه. أمام

فقرأ  العشاء، عثيمني الشيخ ابن صىل درس املغرب، وبعد إحد الليايل، ففي
من الشيخ فرغ املسجد، فلام مكان يف كل من فرد الناس آية، فتعد قصرية، سورة
من خلفه، هو اإلمام يفتح عىل الذي وبعدها نبههم أن وأثنى عليه، اهللا محد صالته،
فغضب تتقدم، مل  تصيل تعرف ال دمت ما مرتفع: بصوت العامة أحد  عليه فرد
وسكت دون تعليق املعتاد، بحلمه ذلك قابل الشيخ ولكن سكوت، وهم طالبه،



٢١٧

كل صالة. بعد كعادته التسبيح يف ورشع مبتسامً،

املبارش: التوجيه ثانياً:

احلال. وذلك بحسب للطالب، املبارش بالتوجيه أحيانا الشيخ يقوم

وقال: املصلني إىل  الشيخ التفت العشاء صالة يف مرة ذات أننا ذلك ومن
حتى وبالغ رجليه، ففتح الصف األول، الساير يف ماهر وكان تراصوا»، «استووا..
إليه وشامله، فأشار يمينه عن مها من وبني بينه التي الفرجة يسد لكي بينهام باعد

الكتف.  يزيد عن بام ال القدم ضم O، أن الشيخ،

  



٢١٨

D

السيد قاله ما  ويكفينا  حقه، عثيمني ابن الشيخ توىف لن الصفحات هذه
القيامة، يوم إىل أجرٌ له وعامل حيصل ودالٍ مهد «كلَّ يف ذلك(١): عبداجلليل~
الثالث وللشيخ مثاله، شيخه األجر، ولشيخ ذلك مثل اهلداية يف للشيخ ويتجدد
إىل قبله، احلاصلة بعدد األجور مرتبة، كل يف عف مضَّ وهكذا ثامنية، والرابع أربعة،
من للنبي كان النبي، فرضت املراتب عرشة بعد املصطفيS، وإذا إىل ينتهي أن
النبي أجر صار عرش، حادي بالعارش اهتد فإذا وأربعة وعرشون، ألف األجر
يوم إىل قبله أبداً ما كان يتضاعف واحد، ازداد كلام وهكذا وأربعني، وثامنية ألفني
والتابعني كثرة الصحابة مع أخذ إذا فكيف اهللا، حيصيه إال أمر ال وهذا القيامة،
التي األجور بعدد له حيصل الصحابة من واحد وكل عرص، كل يف واملسلمني
بجملته حاصل الصحابة جلميع حيصل ما وكل القيامة، إىل يوم عىل فعله ترتبت
التعليم، إىل مهته انبعثت التوفيق، ورزق املعني، هذا تأمل  ومن ،(٢)S للنبي

عيل الدوام»(٣). املامت وبعد يف احلياة أجره العلم؛ ليتضاعف نرش ورغب يف

***

.٢٦ ص ١٢٧٠هـ، املتوىف ـ الطبطبائي عبداجلليل السيد الشيخ العالمة يسن ـ وعام يستقبح فيام احلسن القول (١)
.(٦٢/٢) الزرقاين ورشح القدير (١٢٧/٦)، (٢) فيض
.(٦٢/٢) الزرقاين ورشح القدير (١٢٧/٦)، (٣) فيض




